MESTO BANSKÁ BYSTRICA

OEM-DP-18 872/7901 /2015 -Tr

V Banskej Bystrici 09.03.2015

Ev. c.: 674091

Vybavuje/tel.: Trojanová / 048 4330 232

VERÉJNÁ VYHLÁSKA
o oznámení miesta ulozenia písomností

Mesto Banská Bystrica, ako správca dañe podl'a § 4 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. o správe daní (dañovy poriadok) a
o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,dañovy poriadok") vykonáva podl'a ustanovenia § 35 dañového
poriadku dorucovanie písomností touto verejnou vyhláskou:
Adresát písomnosti:
Meno a priezvisko:

Marcela Likavéanová

Adresa trvalého pobytu:

Javornícka 6170/35, 974 01 Banská Bystrica

Identifikátor rok narodenia:

1969

d'alsie známe údaje:
Presné oznacenie písomnosti Mesta Banská Bystrica vo veci dañe z nehnutel'ností:
Vyzva na zaplatenie dañového nedoplatku OEM-DP-11480/163/2015-Tr zo dña: 12.02.2015
Miesto ulozenia písomnosti:
Mestsky úrad Banská Bystrica
Klientské centrum - pracovisko oddelenia daní a poplatkov

Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ak nie je správcovi dañe známy pobyt alebo sídlo adresáta, dorucí správca dañe písomnosf verejnou vyhláskou, podl'a
ustanovenia § 35 dañového poriadku. Dorucenie verejnou vyhláskou sa vykoná v mieste posledného pobytu

alebo

sídla adresáta tak, ze obec na ziadosf správcu dañe vyvesí po dobu 15 dní spósobom v mieste obvyklym oznámenie o
mieste ulozenia písomnosti s jej presnym oznacením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledny den tejto lehoty sa

povazuje za den dorucenia. Oznámenie o mieste ulozenia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dañe, ktorého
písomnosf má byf adresátovi doruéená.
Doruíovanie verejnou vyhláSkou sa povazuje za dorudenie do vlastnych rúk.

Adresát písomnosti si móze ulozenú písomnosf prevziaf v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste
ulozenia zásielky v úradnych hodinách.

Ak si adresát ulozenú písomnosf v tejto lehote neprevezme, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorucenia.

MESTSKY ÚRAÍ,
BANSKÁ BYSTRÍCA

Wvesenéd^

H MAR 2015

Zvescné dña:

Jan Nosko
primátor mestó

Banská Bystrica
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